
Επιπλέον υλικό 

 
Ταξίδι φαντασίας (βλ. εναλλακτικές λύσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) 

 

Σταυρώστε τα χέρια σας και τοποθετήστε το κεφάλι σας στο τραπέζι. Κλείστε τα μάτια σας. 

Εισπνεύστε και εκπνεύστε βαθιά. Τώρα φανταστείτε ότι στέκεστε σε ένα τεράστιο πράσινο λιβάδι. 

Ο ήλιος λάμπει και νιώθετε τη ζεστασιά στο δέρμα σας. Εισπνεύστε και εκπνεύστε βαθιά ξανά. 

Μυρίζετε το γρασίδι και τα ανθισμένα φυτά στο λιβάδι. Κάνετε μερικά βήματα μπροστά. Προχωράτε 

όλο και πιο γρήγορα. Τρέχετε, πηδάτε, χορεύετε και τραγουδάτε με χαρά. Είστε χαρούμενοι επειδή 

γνωρίζετε ότι είστε ελεύθεροι. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι κάποιος 

είναι πίσω σας. Φοβάστε. Τον βλέπετε να χτίζει έναν τοίχο γύρω σας. Είναι ψηλός. Τόσο ψηλός 

που δεν μπορείτε καν να δείτε πάνω από αυτόν. Είναι βαρύς και γκρίζος. Έχετε λίγο χώρο ανάμεσα 

σε αυτούς τους ψηλούς, βαρείς και γκρίζους τοίχους. Υπολογίζετε ότι η έκταση είναι όσο μισό 

γήπεδο ποδοσφαίρου. Ψάχνετε για την έξοδο και βρίσκετε την πόρτα. Προχωράτε αργά προς το 

μέρος της για να δείτε αν μπορείτε να βγείτε από αυτήν. Γρήγορα καταλαβαίνετε ότι είναι 

κλειδωμένη. Μπορείτε να ανοίξει μόνο από την άλλη πλευρά. Σιγά - σιγά συνειδητοποιείτε ότι είστε 

παγιδευμένοι. Περνούν οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες και τα χρόνια. Κάθε μέρα, κάποιος μπαίνει 

από την πόρτα για λίγα λεπτά, σας δίνει κάτι να φάτε και φροντίζει να παραμείνετε υγιείς. Περνάτε 

την υπόλοιπη μέρα μετρώντας πολλές ώρες μέχρι να βραδιάσει ξανά.... 

Τώρα εισπνεύστε και εκπνεύστε βαθιά ξανά. Επιστρέφουμε σιγά - σιγά στον τόπο και τον χρόνο 

που βρισκόμαστε. Άνοιξε σιγά σιγά τα μάτια σας. Αν θέλετε, μπορείτε να τεντωθείτε ξανά. 

 

 
Κείμενο  
 

Ζώα στον ζωολογικό κήπο; Οχι ευχαριστώ! 

 

Πολλοί άνθρωποι δεν επισκέπτονται τον ζωολογικό κήπο επειδή είναι αντίθετοι με 

τον τρόπο που τα ζώα φυλάσσονται στους κλειστούς χώρους. Αυτό συμβαίνει 

κυρίως για αυτούς τους δύο λόγους: 

 

1. Στον ζωολογικό κήπο ζουν πολλά ζώα που προέρχονται από μακρινές χώρες. 

Συχνά αυτά τα ζώα δεν αντέχουν τον καιρό και τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη και, 

επομένως, δεν αισθάνονται τόσο άνετα στον ζωολογικό κήπο. Η παχιά γούνα των 

πολικών αρκούδων, για παράδειγμα, υποτίθεται ότι τις προστατεύει από το έντονο 



κρύο στην Αρκτική. Το καλοκαίρι στην Ευρώπη, ωστόσο, κάνει συχνά ζέστη άνω 

των 30 βαθμών. Και άλλα ζώα όπως οι χιμπατζήδες, τα λιοντάρια ή οι 

καμηλοπαρδάλεις, που προέρχονται από ζεστές χώρες όπως η Βραζιλία ή η Αφρική, 

παγώνουν στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης τον χειμώνα. 

 

2. Προκειμένου τα ζώα να ζουν στο κλίμα που επικρατεί στη χώρα τους, συχνά 

πρέπει να ζουν σε μικρούς εσωτερικούς χώρους για πολλές εβδομάδες. Αυτό θα 

ήταν σαν να έπρεπε να μείνετε στο δωμάτιό σας όλο τον χειμώνα. Οι εξωτερικοί 

κλειστοί χώροι είναι συχνά πολύ μικροί για τα ζώα επειδή δεν έχουν αρκετό χώρο 

για να τρέξουν και να κυνηγήσουν. Τα ζώα δεν μπορούν να ζήσουν όπως θα ζούσαν 

στην ελευθερία και βαριούνται.  

 

 

  
 

 

  



Κείμενο με κενά 
 

Ζώα στον ζωολογικό κήπο; Οχι ευχαριστώ! 

Πολλοί άνθρωποι είναι ______________ στους ζωολογικούς 

κήπους επειδή... 

1. ο καιρός στην Ευρώπη είναι _____________ για τα ζώα.  

2. τα ζώα έχουν _______________ στον κλειστό χώρο τους και 

____________ γρήγορα. 

 

ενάντια 

 

πολύ ζεστός ή 
κρύος 

 

πολύ λίγο χώρο 

 

βαριούνται 

 
 

 


